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) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون". و ھي عضو ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھا (  

 شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة انجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظة.غیر شریك في الشبكة العالمیة ل

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  
 الموحدة المختصرة 

للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 مقدمة 

األندلس العقاریة ("الشركة")  م المرفقة لشركة  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، المكونة من:

 م، ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة عن فترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  •

 م؛ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 
 م، ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في  •
 م، و۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في  •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  •

)۳٤إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة  

 ناداً إلى فحصنا.الموحدة المختصرة است

 نطاق الفحص 

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع  ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص (
رات الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسا

بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد 
الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة 

ننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل السعودیة، وبالتالي فإنھ   ال یمّكِ
 عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 



 

۲ 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  
 الموحدة المختصرة (یتبع) 

 
 للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 

 االستنتاج

سبتمبر    ۳۰استناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  
من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة  م المرفقة لشركة األندلس العقاریة والشركات التابعة لھا غیر معدة،  ۲۰۲۱

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤الدولي (

 
 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

 
 
 
 
 

 خلیل إبراھیم السدیس 
 ۳۷۱رقم الترخیص 

 
 :الریاض في

  ھـ۱٤٤۳ربیع األول  ۲۹ التاریخ:
 م ۲۰۲۱نوفمبر  ٤ :الموافق

 
 

 

 



 شركة األندلس العقاریة 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱ 

 إیضاح 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  

 (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
      الموجودات 

      الموجودات غیر المتداولة
 ۹۹۰٬۳۸٥٬۹۰٤  ۹۷۸٬٦۰۸٬۹۸٤  ۷ عقارات استثماریة 

 ۱٥٥٬۸۲۲٬۳۲۹  ۱٥۱٬٤۹٥٬٤۹۹  ٦ معدات الممتلكات وال
 ۸۹٬۱۰۸٬٤۹٦  ۸٤٬٤۹٤٬۸۹۰   موجودات حق االستخدام 

 ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥  ٥۳۰٬۹۸۷٬۸۹۰  ۸ استثمارات في شركات زمیلة
 ۱٬۷۱٦٬۷۹۹٬٦۹٤  ۱٬۷٤٥٬٥۸۷٬۲٦۳   إجمالي الموجودات غیر المتداولة

  
 

   

      الموجودات المتداولة
 ٥۰٬۹۹۹٬۲۱۷  ٦۱٬۹۸۰٬۲٦٤   تشغیليالیجار اإلعقود  المستحق من 

 ۱٥٬۱۹۲٬٤٤٦  ۹٬۱۸٦٬۳٤۹   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 
 ۱٤٬۸٤٦٬٥۸٥  ۱٬۳۱۷٬٤٦۲  ۱۳ مستحق من أطراف ذات عالقة 

 -  ۲۰٬۰۰٥٬٥۲۰  ۱۰ أدوات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰  ۲۰۷٬۰٤۲٬٤۱٤  ۹ نقد وما في حكمھ 

 ۲٦۳٬٥۲۱٬٤۳۸  ۲۹۹٬٥۳۲٬۰۰۹   إجمالي الموجودات المتداولة
 ۱٬۹۸۰٬۳۲۱٬۱۳۲  ۲٬۰٤٥٬۱۱۹٬۲۷۲   إجمالي الموجودات

      
            حقوق الملكیة والمطلوبات  

      حقوق الملكیة 
 ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۰  ۱ رأس المال 

 ۹٦٬۸٤۱٬٤۷۸  ۸۳٬٥۰۸٬۱٤۸   احتیاطي نظامي 
 ۲٥٦٬۳۳٥٬٥٥۳  ٥۸٬۸۸۸٬۷۹۱   أرباح مبقاة  

 ۱٬۰٥۳٬۱۷۷٬۰۳۱  ۱٬۰۷٥٬۷۳۰٬۲٦۹   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین بالشركة 
 ۱۸۲٬۹۳۹٬۲۱۸  ۱۷۱٬۸۹۰٬۱۱۸   مسیطرة غیر  حصص 

       ۱٬۲۳٦٬۱۱٦٬۲٤۹  ۱٬۲٤۷٬٦۲۰٬۳۸۷   إجمالي حقوق الملكیة
      المطلوبات 

      المطلوبات غیر المتداولة
 ۸٬٤۹۱٬۱٤۳  ۹٬۳٥۷٬۸۳٥   التزامات المنافع المحددة –منافع الموظفین 

 ۱۱۷٬۷۲۹٬۸۰۰  ۱۲۳٬۸۳۳٬۰۹٥   التزامات عقود اإلیجار لموجودات حق االستخدام
 ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱  ٥٥۸٬٤۷۱٬۲۷٥  ۱۱ تسھیالت تمویل إسالمي 
 ٦٤۱٬۲۱٥٬٦۹٤  ٦۹۱٬٦٦۲٬۲۰٥   المتداولة إجمالي المطلوبات غیر 

      المطلوبات المتداولة 
 ۳٦٬۰٤۷٬۰۲۸  ٥۰٬٤۲٥٬۹۲۰   وإیرادات مؤجلة المستأجرین دفعات مقدمة من 

الجزء  -التزامات عقود اإلیجار لموجودات حق االستخدام 
  المتداول

 
٦٬۳٥۰٬۰۰۰  ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰ 

 ۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲  ۱٥٬۹۳۸٬۳۱۷  ۱۳ مستحق ألطراف ذات عالقة 
 ٦٬٥۰۷٬٥۱۰  ۳٬۹۱٦٬٥۱٥   مخصص الزكاة

 ۲۸٬۳۳۸٬۱٤۹  ۲۹٬۲۰٥٬۹۲۸   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱۰۲٬۹۸۹٬۱۸۹  ۱۰٥٬۸۳٦٬٦۸۰   إجمالي المطلوبات المتداولة

 ۷٤٤٬۲۰٤٬۸۸۳  ۷۹۷٬٤۹۸٬۸۸٥   إجمالي المطلوبات 
 ۱٬۹۸۰٬۳۲۱٬۱۳۲  ۲٬۰٤٥٬۱۱۹٬۲۷۲   إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
 الدكتور عبدالرحمن محمد البراك   ھذال بن سعد العتیبي  فواز عبدالعزیز بن حویل

 عضو مجلس اإلدارة المفوض           الرئیس التنفیذي   التنفیذي المالي الرئیس  
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 شركة األندلس العقاریة 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲ 

 سبتمبر ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   

 إیضاح  
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۰ 

 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۰ 

 (غیر مراجعة) 
         

 ۱۱۰٬۳۷۳٬۳٤۱  ۱٥۸٬۳٤٤٬٤٥۸  ۳٦٬۹۸٤٬۰۹۳  ٥٥٬٤۳۸٬٤۰٤ ۱٤ إیرادات 
 ) ٥۱٬۷۹۹٬٦٦۰(  ) ٥۱٬۷۸٤٬۰٦۳(  ) ۱۹٬۹٦۳٬۷۱٥(  (۱۸٬۰۰۷٬۹۸۲) ۱٤ تكلفة اإلیرادات 

 ٥۸٬٥۷۳٬٦۸۱  ۱۰٦٬٥٦۰٬۳۹٥  ۱۷٬۰۲۰٬۳۷۸  ۳۷٬٤۳۰٬٤۲۲  مجمل الربح  
 ) ۲۳٬۳٦۰٬٥۱۳(  ) ۳۰٬٦٤٥٬۹۹۱(  ) ۷٬۸۸۳٬۸۲٦(  ) ۹٬۷٦۱٬۱۷۹(  مصروفات عمومیة وإداریة 

 ) ۱٬۱۳۹٬۹۰۱(  ) ۱٬۳۸۷٬٥۰٦(  ) ۸٦٬٥٦٦(  ) ۳۸٥٬۹٥۱(  مصروفات تسویق 
 ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰  ۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥  ٤٬۰۷۷٬۲۷۳  ٥٬۷۹۹٬۷۹۹ ۸ الحصة في ربح شركات زمیلة 

 ٥۷۱٬٦۳۳  ۱٬۲٦۸٬٦۲۲  ۱۰۹٬٤۰٤  ۲۳٥٬۲۸٦  إیرادات أخرى 
خسارة االنخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات  

 ) ۱٬٥۰۰٬۰۰۰(  -  استثماریة وعقارات 
 

-  )۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ( 
 ۳۱٬۰۸۱٬٥٥۰  ۹۸٬۰۲٥٬٤٤٥  ۱۱٬۷۳٦٬٦٦۳  ۳۳٬۳۱۸٬۳۷۷  ربح التشغیل  

 ) ۹٬٤۱۱٬۰٥۰(  ) ۹٬۱۹۸٬۲۹٤(  ) ۳٬۱۳۷٬۰۱۷(  ) ۳٬۰٦٦٬۰۹۸(  فائدة على التزامات عقود اإلیجار المصروف 
 ) ۹٬۱۳٤٬٤٤٥(  ) ۱۰٬٦۰۷٬۷٥۱(  ) ۳٬۸٤۹٬٤۲۲(  ) ۳٬٥۰۷٬۹٥۱(  تكالیف تمویل 

 ۱۲٬٥۳٦٬۰٥٥  ۷۸٬۲۱۹٬٤۰۰  ٤٬۷٥۰٬۲۲٤  ۲٦٬۷٤٤٬۳۲۸  الربح قبل الزكاة 
 ) ۳٬٦۸۹٬۲۱۳(  ) ۲٬٦۹۰٬۲٦۲(  ) ۱٬٤۷۲٬۷۹۷(  ) ۸٦۱٬۷۱۷(  مصروف الزكاة  

 ۸٬۸٤٦٬۸٤۲  ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۳٬۲۷۷٬٤۲۷  ۲٥٬۸۸۲٬٦۱۱  ربح الفترة 
         العائد إلى: 

 ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  ۳٬۱۳۲٬۹٤۹  ۱۹٬۳٦۷٬۱۲۸  مساھمي الشركة 

 ) ٤٤٬۸٦۹(  ۱۷٬۹۷٥٬۹۰۰  ۱٤٤٬٤۷۸  ٦٬٥۱٥٬٤۸۳  مسیطرة  غیر  حصص 
  ۲٥٬۸۸۲٬٦۱۱  ۳٬۲۷۷٬٤۲۷  ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۸٬۸٤٦٬۸٤۲ 

 الدخل الشامل اآلخر 
     

 
   

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى قائمة الربح أو  
 الخسارة: 

التزامات المنافع  –منافع الموظفین إعادة قیاس 
 المحددة 

   -  - 

 

-  - 
 ۸٬۸٤٦٬۸٤۲  ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۳٬۲۷۷٬٤۲۷  ۲٥٬۸۸۲٬٦۱۱  إجمالي الدخل الشامل للفترة  

         
 إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

      
 

   
 ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  ۳٬۱۳۲٬۹٤۹  ۱۹٬۳٦۷٬۱۲۸  مساھمي الشركة 

 ) ٤٤٬۸٦۹(  ۱۷٬۹۷٥٬۹۰۰  ۱٤٤٬٤۷۸  ٦٬٥۱٥٬٤۸۳  مسیطرة  غیر  حصص 
  ۲٥٬۸۸۲٬٦۱۱  ۳٬۲۷۷٬٤۲۷  ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۸٬۸٤٦٬۸٤۲ 
          

         ربحیة السھم  
 ۰٫۱۰  ۰٫٦۲  ۰٫۰۳  ۰٫۲۱ ۱۲ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  

 
 

 الدكتور عبدالرحمن محمد البراك   العتیبيھذال بن سعد   فواز عبدالعزیز بن حویل
 عضو مجلس اإلدارة المفوض           الرئیس التنفیذي   التنفیذي المالي الرئیس

 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۳  

 المبقاة  األرباح  االحتیاطي النظامي  رأس المال 
حقوق الملكیة العائدة   

 لمساھمي الشركة 
الحصص غیر   

 اإلجمالي  المسیطرة 
            

 ۱٬۲۳٦٬۱۱٦٬۲٤۹  ۱۸۲٬۹۳۹٬۲۱۸  ۱٬۰٥۳٬۱۷۷٬۰۳۱  ۲٥٦٬۳۳٥٬٥٥۳  ۹٦٬۸٤۱٬٤۷۸  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجعة -م ۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید كما في 
 -  -  -  ) ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ۱۳٬۳۳۳٬۳۳۰(  ۲۳۳٬۳۳۳٬۳۳۰ )۱(إیضاح  - زیادة في رأس المال عن طریق إصدار أسھم منحة

 ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۱۷٬۹۷٥٬۹۰۰  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  -  - غیر مراجعة -ربح الفترة 
 -  -  -  -  -  - غیر مراجعة -الدخل الشامل اآلخر 

 ۷٥٬٥۲۹٬۱۳۸  ۱۷٬۹۷٥٬۹۰۰  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  -  - غیر مراجعة -إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ) ٦٤٬۰۲٥٬۰۰۰(  ) ۲۹٬۰۲٥٬۰۰۰(  ) ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  - )۱٦(إیضاح  – توزیعات أرباح معلنة خالل الفترة

 ۱٬۲٤۷٬٦۲۰٬۳۸۷  ۱۷۱٬۸۹۰٬۱۱۸  ۱٬۰۷٥٬۷۳۰٬۲٦۹  ٥۸٬۸۸۸٬۷۹۱  ۸۳٬٥۰۸٬۱٤۸  ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۰ غیر مراجع   -م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰الرصید كما في 

            
 ۱٬۳۰۸٬۷۳۸٬٤٤٥  ۱۹۹٬٦٥۸٬٤۱۸  ۱٬۱۰۹٬۰۸۰٬۰۲۷  ۳۱۳٬٦۹۸٬۰۹٤  ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجع –م  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في 

 ۸٬۸٤٦٬۸٤۲  ) ٤٤٬۸٦۹(  ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  -  - غیر مراجعة -ربح/ (خسارة) الفترة 
 -  -  -  -  -  - غیر مراجعة -الدخل الشامل اآلخر 

 ۸٬۸٤٦٬۸٤۲  ) ٤٤٬۸٦۹(  ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  -  - غیر مراجعة -إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة للفترة 
 ) ۸۹٬۳٦۸٬۰۲۲(  ) ۱۹٬۳٦۸٬۰۲۲(  ) ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  - توزیعات أرباح معلنة خالل الفترة

 ۱٬۲۲۸٬۲۱۷٬۲٦٥  ۱۸۰٬۲٤٥٬٥۲۷  ۱٬۰٤۷٬۹۷۱٬۷۳۸  ۲٥۲٬٥۸۹٬۸۰٥  ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ غیر مراجع -م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الرصید كما في 
 
 
 

 الدكتور عبدالرحمن محمد البراك   سعد العتیبيھذال بن   فواز عبدالعزیز بن حویل
 عضو مجلس اإلدارة المفوض           الرئیس التنفیذي   التنفیذي المالي الرئیس



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٤  

 

  
 الدكتور عبدالرحمن محمد البراك   ھذال بن سعد العتیبي  فواز عبدالعزیز بن حویل

 عضو مجلس اإلدارة المفوض           الرئیس التنفیذي   التنفیذي المالي الرئیس

  
 

 سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 
 م ۲۰۲۱   

 (غیر مراجعة)
 م  ۲۰۲۰ 

 (غیر مراجعة)
 األنشطة التشغیلیة

 
    

 ۱۲٬٥۳٦٬۰٥٥  ۷۸٬۲۱۹٬٤۰۰  الربح قبل الزكاة 
     تسویات: ال

     استھالك: 
 ۱٥٬۷۹۲٬۰۱۹  ۱٦٬۲۲٥٬۷٤٤  عقارات استثماریة  -
 ٥٬۰٦۷٬۹۲۸  ٤٬٤۸۹٬۹٦۸  ممتلكات ومعدات -
 ٤٬٦۱۳٬٦۰۷  ٤٬٦۱۳٬٦۰۷  موجودات حق االستخدام  -

 ۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰  -  خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
 الحصة في ربح شركات زمیلة

 
)۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥ (  )۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰ ( 

 ۱٬۱۲۱٬۷٥۹  ۹٥۹٬۲۰٦  التزامات المنافع المحددة –منافع الموظفین 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  في االدواتربح من االستثمار 

 و الخسارة
 

)۳٤٬٥٥٤ (  )۲۳۳٬۱۹۲ ( 
 ۱۸٬٥٤٥٬٤۹٥  ۱۹٬۸۰٦٬۰٤٥   تكالیف تمویل 
     التغیرات في: 

 ) ۲۸٬۸۹۸٬٥۳٥(  ) ۱۰٬۹۸۱٬۰٤٦(  تشغیليالیجار اإلعقود من  المستحق 
 ۲۰٬۰۸۱٬۹٥۸  ٦٬۰۰٦٬۰۹۸  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۲۰٬٤۱٥٬۸٤۷  ۱۳٬۰۷۰٬۹۳۸  أرصدة األطراف ذات العالقة، صافي 
 ۸٬۹۳٦٬۷٥٥  ۱٤٬۳۷۸٬۸۹٦  وإیرادات مؤجلة  المستأجریندفعات مقدمة من 

 )٦٬۱۲٤٬۸۲٥(  ) ۱٬٥۱٦٬۷۱۸(  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱٥٬۷٥۰٬۰۰۰  ۱٦٬۲٥۰٬۰۰۰  توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة   

  ۱۳۹٬۲٥۷٬٦٥۹  ۹۱٬۱٦۸٬۲۲۱ 
 ) ۷٬۰٦۲(  ) ۹۲٬٥۱٤(  التزامات المنافع المحددة، مدفوعة  –منافع الموظفین 

 ) ۱۱٬۲٤۳٬٥۹۰(  ) ٥٬۲۸۱٬۲٦۲(  زكاة مدفوعة
 ۷۹٬۹۱۷٬٥٦۹  ۱۳۳٬۸۸۳٬۸۸۳  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

 األنشطة االستثماریة
 

 
   

 )۱٬٦۹۳٬۷٥٥(  ) ۱٦۳٬۱۳۸(  إضافات إلى ممتلكات ومعدات 
 )۲٥٥٬٥۰٥٬۹٥۲(  ) ٤٬٤٤۸٬۸۲٤(  إضافات إلى عقارات استثماریة

أو الدوات  األفي    االستثمار الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة 
 الخسارة

 
)۱۹٬۹۷۰٬۹٦٦ (  ۳٥٬۲٤۷٬۱۹۱ 

 )٦٬۲٥۰٬۰۰۰(  ) ٤۳٬٥۲٥٬۰۰۰(  إضافات إلى استثمارات في شركة زمیلة  
 )۲۲۸٬۲۰۲٬٥۱٦(  ) ٦۸٬۱۰۷٬۹۲۸(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

     األنشطة التمویلیة 
 ۲٤۸٬۱۲٥٬۰۰۰  ٤۲٬٦۷۷٬٥۰۰  المتحصل من تسھیالت تمویل إسالمي

 )۹٬۷۹۳٬۰۰۰(  ) ۷٬٤۲٤٬۲۳۱(  تمویل إسالمي المدفوع لتسھیالت  
 ) ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰(  ) ۱۲٬٤٤٥٬۰۰۰(  التزامات عقود اإلیجار لموجودات حق االستخدام

 ) ۸۹٬۳٦۸٬۰۲۲(  ) ٦٤٬۰۲٥٬۰۰۰(  توزیعات األرباح المدفوعة
 ۱۳۳٬۲٦۳٬۹۷۸  ) ٤۱٬۲۱٦٬۷۳۱(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمویلیة

 ) ۱٥٬۰۲۰٬۹٦۹(  ۲٤٬٥٥۹٬۲۲٤  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ خالل الفترة
 ۱٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸  ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 ۱۳۳٬۲۱۲٬٤۲۹  ۲۰۷٬۰٤۲٬٤۱٤  نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥ 

 معلومات حول الشركة  ۱
 

ــاھمة ســــعودیة تأســــســــت بموجب القرار الوزاري رقم  بتاریخ    ۲٥۰۹شــــركة األندلس العقاریة ("الشــــركة")، شــــركة مســ
م العتماد إعالن تأسیس الشركة. الشركة مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري ۲٦/۰۹/۲۰۰٦ھـــ الموافق  ۰۳/۰۹/۱٤۲۷

 م. ۱۰/۱۰/۲۰۰٦ھـ الموافق ۱۷/۰۹/۱٤۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰رقم 
 

تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجاریة والسكنیة وإدارتھا ومقاوالت عامة للمباني السكنیة 
والتجاریة والمنشــآت التعلیمیة والترفیھیة والصــحیة والطرق والســدود ومشــاریع المیاه والصــرف الصــحي واألعمال الكھربائیة 

األنشـطة صـیانة وتشـغیل المنشـآت العقاریة والمباني والمجمعات التجاریة وتملك األراضـي والعقارات  والمیكانیكیة. كما تتضـمن
 وتطویرھا واستثمارھا لصالح الشركة وفي حدود أغراضھا.

 
ــ ۱٤٤۳محرم   ۱۷(الموافق  م۲۰۲۱أغســــطس   ۲٥ بتاریخ )، وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس المال من ھــــــ

مبلغ  و لایر سـعودي  ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سـعودي من خالل تحویل مبلغ    ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۰لایر سـعودي إلى    ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
لایر ســعودي من "حســابات األرباح المبقاة واالحتیاطي النظامي"، على التوالي. وعلیھ، یبلغ رأس مال الشــركة    ۱۳٬۳۳۳٬۳۳۰

لایر ـسعودي  ۱۰ـسھم بقیمة اـسمیة قدرھا    ۹۳٬۳۳۳٬۳۳۳ـسم إلى  لایر ـسعودي مق  ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۰م  ۲۰۲۱ـسبتمبر   ۳۰كما في  
م إلى    ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰م:  ۲۰۲۰دیـسمبر   ۳۱للـسھم الواحد ( لایر  ۱۰ـسھم بقیمة اـسمیة قدرھا    ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر ـسعودي مقـس

 سعودي للسھم الواحد).
 
 

 مبنى شركة األندلس العقاریة. -الطریق الدائري الشمالي  -حي الوادي  -یقع المكتب الرئیسي للشركة في الریاض 
 

 دیسمبر من كل سنة میالدیة. ۳۱ینایر وتنتھي في  ۱كما أن السنة المالیة للشركة تبدأ في 
 

 بـ ("المجموعة").  ۳یشار إلى شركة األندلس العقاریة بـ ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع شركاتھا التابعة المبینة في إیضاح  
 

 أسس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام     ۲-۱
 

المنتھیة في   التسعة أشھر  المالیة األولیة") كما في ولفترة  المختصرة ("القوائم  الموحدة  المالیة األولیة  القوائم    ۳۰تم إعداد ھذه 
عاییر  "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والم  ۳٤م وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي  ۲۰۲۱سبتمبر  

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع آخر قوائم 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مالیة موحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

 
لمتطلبات المعاییر  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة جمیع المعلومات   واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة وفقاً 

السعودیة  الھیئة  من  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة 
ن بعض اإلفصاحات لشرح بعض األحداث والمعامالت  إال أن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تتضم  للمراجعین والمحاسبین.

 الھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة سنویة.
 

 أسس القیاس     ۲-۲
 

التي یتم قیاسھا  منافع الموظفین    -تم إعداد القوائم المالیة األولیة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء التزامات المنافع المحددة  
 بالقیمة الحالیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.

 
م، فإن المجموعة بحاجة إلى تطبیق نموذج التكلفة ۲۰۱٦أكتوبر    ۱٦وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا بتاریخ  

الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي لفترة  لقیاس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر  
 ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.

  



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 (غیر مراجعة) 
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٦ 

 أسس اإلعداد (یتبع)  - ۲
 

 أسس القیاس (یتبع)    ۲-۲
 

استخدام نموذج التكلفة أو السماح باستخدام  م، قامت ھیئة السوق المالیة بدراسة مدى مناسبة االستمرار في ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 نموذج القیمة العادلة أو خیارات إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة: 

 
الدولي   - المحاسبة  (معیار  العقارات  لقیاس  التكلفة  نموذج  استخدام  في  باالستمرار  المدرجة  الشركات  والعقارات  ۱٦إلزام   (

) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ قبل السنة  ٤۰  االستثماریة (معیار المحاسبة الدولي
 م؛ و ۲۰۲۲المیالدیة 

 
السماح للشركات المدرجة باختیار سیاسة استخدام نموذج القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بعد القیاس األولي أو اختیار سیاسة   -

) بعد اإلثبات األولي في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة  ۱٦التقییم للعقارات (معیار المحاسبة الدولي  استخدام نموذج إعادة  
 م أو بعد ذلك.۲۰۲۲خالل السنوات المالیة التي تبدأ خالل السنة المیالدیة 

 
 ) ۱۹-تأثیر تفشي فیروس كورونا (كوفید  ۳- ۲

 
 "۱۹-كوفید"بتفشي مرض فیروس كورونا    ملحوظ بشكل  تأثرت عملیات المجموعة  م  ۲۰۲۰سبتبمر    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  

التي انتشرت في مختلف المناطق    ۱۹-م. تسببت جائحة كوفید۲۰۲۰الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ یمثل جائحة في مارس  
تعطل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة على  الجغرافیة على مستوى العالم في 

ومع ذلك، فقد تمكنت    حد سواء، عن إجراءات دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة التداعیات السلبیة المحتملة لھذه الجائحة.
السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول  حكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") من  

تم استئناف غالبیة األنشطة التجاریة في المملكة خالل الفتره   وقد إلى اإلجراءات غیر المسبوقة والفعالة التي اتخذتھا الحكومة.  
نفسھا من العام الماضي ویرجع ذلك الي الخصومات   وبالتالي فقد تحسنت ایرادات المجموعة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترةالحالیة 

فمن الصعب التنبؤ بمدى ومدة تأثیره االقتصادي   ۱۹-ومع استمرار تفشي فیروس كوفید  .الوقتالتي تم منحھا للمستأجرین في ذلك  
ملیات المجموعة وتدفقاتھا  تقوم إدارة المجموعة باستمرار بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عذلك    وباإلضافة إلىالكامل حتى اآلن.  

النقدیة ومركزھا المالي وتوصلت إلى أنھ ال یتعین إجراء أي تعدیالت على المبالغ المسجلة في ھذه القوائم المالیة األولیة. باإلضافة 
ء بالتزاماتھا المالیة إلى ذلك، ترى اإلدارة، استناداً إلى تقییمھا، أن لدى المجموعة ما یكفي من السیولة المتوفرة لالستمرار في الوفا

 في المستقبل المنظورعند استحقاقھا.
 

  عملة العرض   ٤-۲
 

 للمجموعة ھي الریال السعودي.   العرضإن عملة  
 

  أسس توحید القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  ۳
ــركة  ــرة من القوائم المالیة للش ــركات التابعة لھا المذكورة أدناه كما في وللفترة  تتكون القوائم المالیة األولیة الموحدة المختص والش

 م:۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 
 نسبة الملكیة   

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ بلد التأسیس   اسم الشركة التابعة

 ٪  ٦۸٫۷۳ ٪ ٦۸٫۷۳ المملكة العربیة السعودیة  ۱صندوق األھلي ریت 
    

 ٪  ۷۰ ٪۷۰  المملكة العربیة السعودیة للتطویر العقاري  شركة منافع األندلس
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۷ 

 أسس توحید القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)  ۳
  

  وفیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 
 ۱صندوق األھلي ریت  .۱

 
م). تتمثل  ۲۰۱۷نوفمبر    ۲۹(الموافق  ھـ  ۱٤۳۸ربیع األول    ۱۱وفقاً لھیئة السوق المالیة بتاریخ    ۱تأسس صندوق األھلي ریت  

 األنشطة الرئیسیة للصندوق في االستثمار في العقارات االستثماریة. قام الصندوق حالیاً باالستثمار في العقارات التالیة: 
 

 الموقع اسم العقار 
 جدة األندلس مول

 جدة فندق األندلس مول
 جدة برج سالمة 

 الریاض  كیوبیك بالزا 
 

 منافع األندلس للتطویر العقاري شركة  .۲
 

تأسست شركة منافع األندلس للتطویر العقاري كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة وتعمل بموجب السجل 
م). تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة منافع ۲۰۱۷أبریل    ۱۹ھـ (الموافق  ۱٤۳۸رجب    ۲۲بتاریخ    ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷التجاري رقم  

إدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنیة) وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (غیر سكنیة) وأنشطة في  
 إدارة العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطویر واالستثمار العقاري.

 
 الموقع اسم وطبیعة العقار 

 جدة المروة بالزا
 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات  ٤
 

والتفسیرات. یتضمن الجدول التالي آخر تغییرات طرأت على المعاییر والتي یجب تطبیقھا    للمعاییر  تم إصدار عدد من التعدیالت
م. ومع  ۲۰۲۱ینایر    ۱م والمتاحة للتطبیق المبكر للفترات السنویة التي تبدأ في  ۲۰۲۱ینایر    ۱على الفترة السنویة التي تبدأ في  

 ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي من ھذه.
 

 ات الجدیدة الساریة حالیاً: المتطلب
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  تاریخ السریان
 ۱٦تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي  - ۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید  م ۲۰۲۰یونیو  ۱
المعیار الدولي للتقریر المالي تعدیالت على  - ۲المرحلة  -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  م ۲۰۲۱ینایر  ۱

، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹، ومعیار المحاسبة الدولي ۹
 . ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤
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۸ 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات (یتبع)       ٤
 

 المتطلبات المرتقبة:
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  السریانتاریخ 
 ۳۷العقود المتوقع خسارتھا: تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  م ۲۰۲۲ینایر  ۱

تعدیالت على  -م ۲۰۲۰-م۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة 
"أمثلة توضیحیة مرفقة  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي   ۱المعیار الدولي للتقریر المالي 

 " ٤۱ومعیار المحاسبة الدولي  ۱٦بالمعیار الدولي للتقریر المالي 
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار  

 ۱٦المحاسبة الدولي  
         ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -الَمراجع حول إطار المفاھیم 

 ۱تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 "عقود التأمین" – ۱۷ المعیار الدولي للتقریر المالي

 ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -تعریف التقدیر المحاسبي  
وقائمة ممارسة  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

   ۲المعیار الدولي للتقریر المالي 
متاح للتطبیق  

االختیاري/تاریخ  
سریان مؤجل إلى أجل  

 غیر مسمى 

الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت  بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ما وشركتھ 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱۰على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة  ٥

على   تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  استخدام  اإلدارة  من  المالیة  القوائم  إعداد  للموجودات یتطلب  المبینة  المبالغ 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا  
معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة 

 عن غیرھا من المصادر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي  
فترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات والفترات المستقبلیة یتم فیھا مراجعة التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في ال

 إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع التقدیرات واألحكام التالیة التي تعتبر جوھریة في القوائم  
 ة المختصرة:المالیة األولیة الموحد

 القیمة العادلة للعقارات االستثماریة  •
 خسارة االنخفاض في القیمة للذمم المدینة مقابل عقود إیجار تشغیلي   •
 االنخفاض في القیمة واألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة •

 
 الممتلكات والمعدات ٦
 

ملیون   ۲۱۰٫۳م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۱۰٫٥الممتلكات والمعدات م، بلغت تكلفة ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في 
 ملیون لایر سعودي).  ٥٤٫٥م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۹لایر سعودي وبلغ االستھالك المتراكم 

 
ابل تسھیل تمویل إسالمي تم  (شركة تابعة) الذي تم رھنھ مق  ۱تتضمن تكلفة العقارات فندق مملوك من قبل صندوق األھلي ریت  

 الحصول علیھ من البنك األھلي السعودي.
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۹ 

 
 العقارات االستثماریة  ۷

 

 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 التكلفة: 

    
 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹  ۱٬۱٤۰٬٤۷٦٬۸٤۲ الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ۲٥۸٬٦۹٥٬٦٥۳  ٤٬٤٤۸٬۸۲٤ إضافات  
 ۱٬۱٤۰٬٤۷٦٬۸٤۲  ۱٬۱٤٤٬۹۲٥٬٦٦٦ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

    
 االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:

  
 

 
 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  ) ۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸(  الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ) ۱۸٬٤۲۲٬۲۹۰(  ) ۱٦٬۲۲٥٬۷٤٤( االستھالك المحمل خالل الفترة / السنة 
 )٦٬۸۲۸٬۹٤۲(  - خسائر االنخفاض في القیمة 

 )۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸(  ) ۱٦٦٬۳۱٦٬٦۸۲( الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 ۹۹۰٬۳۸٥٬۹۰٤  ۹۷۸٬٦۰۸٬۹۸٤ صافي القیمة الدفتریة

 
 

من   علیھ  الحصول  تم  الذي  إسالمي  تمویل  تسھیل  مقابل  مول  األندلس  برھن  المجموعة  قامت  السعوديوقد  األھلي   البنك 
 .)۱۱(ایضاح

 
دیسمبر   ۳۱كما تم تقییم األراضي والمباني المصنفة كعقارات استثماریة من خالل مقیمین خارجیین لتحدید قیمتھا العادلة كما في 

ھناك تغییرات جوھریة  ملیار لایر سعودي كما في ذلك التاریخ. لم تكن    ۱٫۸م. وقد بلغت القیم العادلة للعقارات االستثماریة  ۲۰۲۰
التدفقات   التقییم المستخدمة  القیمة العادلة للعقارات االستثماریة. تضمنت طرق  في االفتراضات الرئیسیة المستخدمة عند تحدید 

من  من تعلیمات صنادیق االستثمار العقاریة المتداولة الصادرة  ۸النقدیة المخصومة وطریقة تكلفة االستبدال. مع ذلك، وفقاً للمادة  
یونیو    ۳۰(شركة تابعة) في    ۱ھیئة السوق المالیة، تم تحدید القیم السوقیة للعقارات االستثماریة المتعلقة بصندوق األھلي ریت  

 ملیار لایر سعودي. ۱٫۸م والتي بلغت ۲۰۲۱
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۱۰ 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة  ۸
 الشركات الزمیلة: فیما یلي ملخصاً بتفاصیل االستثمارات في 

 
 

 بلد التأسیس 
 

    نسبة الملكیة 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 ۱۰٤٬۸۷۷٬۲۱٥  ۱۰٤٬٦۱۳٬۱۸۰ ٪ ٥۰ ٪٥۰ المملكة العربیة السعودیة   شركة االسواق المتطورة

 ۱۹۲٬٤۸٦٬٦۲٥  ۱۹۹٬۸٦۱٬٦۲۲ ٪ ۲٥ ٪۲٥ المملكة العربیة السعودیة شركة الحیاة العقاریة
 ٤۹٬۲٥۱٬٥۱۳  ٤۹٬۲۰۱٬۸۰۷ ٪ ۲٥ ٪۲٥ المملكة العربیة السعودیة شركة صروح المراكز
شركة مستشفى غرب  

 ٦٦٬٦۷٦٬۱٥۰  ٦٥٬۸٤۰٬٥۷۹ ٪ ٥۰ ٪٥۰ المملكة العربیة السعودیة * جدة
 ٦۸٬۱۹۱٬٤٦۲  ٦۷٬۹٤٥٬۷۰۲ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیةالمملكة العربیة  شركة الجوھرة الكبرى*

شركة ماسات العقاریة 
 -  ٤۳٬٥۲٥٬۰۰۰ - ٪۲٥ المملكة العربیة السعودیة ** 

    ٥۳۰٬۹۸۷٬۸۹۰  ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥ 
 * لم تبدأ ھذه الشركات الزمیلة عملیاتھا التجاریة بعد.

 
في راس مال شركة ماسات العقاریة. وقد تأسست مؤخراً    ٪۲٥قدرھا  خالل الفترة على حصة ملكیة بنسبة  استحوذت المجموعة  **  
المحدودة لغرض االستثمار العقاري. وتعود الملكیة المتبقیة لشركة ماسات العقاریة الى شركة بروج العالمیة  م ۲۰۲۱ینایر  ۲۷في 

 ، وھي طرف ذو عالقة بالمجموعة. 
 

 ة:فیما یلي بیان بالحركة في االستثمار في شركات زمیل

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱ 
  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥ الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥  ۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥ الحصة في ربح شركات زمیلة للفترة / السنة
 ) ۱٥٬۷٥۰٬۰۰۰(  ) ۱٦٬۲٥۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة/ السنة 

 ٦٬۲٥۰٬۰۰۰  ٤۳٬٥۲٥٬۰۰۰ اإلضافات في االستثمارات خالل الفترة / السنة 
 ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥  ٥۳۰٬۹۸۷٬۸۹۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 

 فیما یلي بیان بحصة المجموعة في ربح الشركات الزمیلة للفترة:
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

  

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱

  (غیر مراجعة)

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 ٦٬۰۹۳٬۰۲۹  ٦٬۲۳٥٬۹٦٥  شركة األسواق المتطورة 

 ۱۱٬۸۷٦٬۳۱٤  ۱۷٬۱۲٤٬۹۹۹  شركة الحیاة العقاریة
 ) ٦٬۳٤۸(  ) ٤۹٬۷۰٦(  شركة صروح المراكز

 ۷۳٬٥۱٥  ) ۸۳٥٬٥۷۲(  شركة مستشفى غرب جدة  
 ) ۹۹٬۸٦۰(  ) ۲٤٥٬۷٦۱(  شركة الجوھرة الكبرى 

  ۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥  ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰ 
   

م من تقاریر اإلدارة للشركات ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ویتم الحصول على المعلومات المالیة للشركات الزمیلة كما في وللفترة المنتھیة في 
 الزمیلة.

 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۱ 

 النقد وما في حكمھ  ۹

 
 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰  ۲۰۷٬۰٤۲٬٤۱٤  البنوكنقد لدى 

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۱۰

 
 تتضمن االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما یلي:

 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 

 القیمة العادلة  التكلفة 
 

 التكلفة
القیمة 
 العادلة 

االستثمار في صنادیق االستثمار التي یدیرھا مدیر  
 الصندوق  

 
 ۲۰٬۰۰٥٬٥۲۰ ۱۹٬۹۷۰٬۹٦٦ صندوق األھلي للمتاجرة بالریال السعودي 

 

- - 
 

 تسھیالت تمویل إسالمي  ۱۱
 

والتي تتضمن شروط معینة خاصة بتعھدات مالیة لصالح   حصلت المجموعة على تسھیل تمویل إسالمي من البنك األھلي السعودي  
. قامت المجموعة بتحویل صك ملكیة األندلس مول والفندق لصالح شركة التطویر العقاري لإلدارة والتملك، شركة تابعة البنك

 ي لتمثل ضماناً مقابل تسھیل التمویل اإلسالمي. مملوكة بالكامل للبنك األھلي السعود
 

ملیون لایر سعودي كدفعة ثالثة من تسھیل التمویل اإلسالمي. إن مدة التسھیل   ٤۲وقد استخدمت المجموعة خالل الفترة الحالیة مبلغ  
بینما یتعین سداد المبلغ األساسي  سنوات والتي یجب خاللھا سداد دفعات األرباح فقط.   ٥سنة وتُمنح فترة سماح تمتد حتى    ۱٥ھي  

 سنوات على أساس ربع سنوي.  ۱۰على مدى 
 

 ربحیة السھم ۱۲
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بتقسیم ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم  
  العادیة القائمة خالل الفترة.

 المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر   
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱

  (غیر مراجعة)

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
     

 ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ٥۷٬٥٥۳٬۲۳۸  ربح الفترة (بالریال السعودي)
 ۹۳٬۳۳۳٬۳۳۰  ۹۳٬۳۳۳٬۳۳۰  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة*

     
 ۰٫۱۰  ۰٫٦۲  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (بالریال السعودي) 

  

ـسبتمبر   ۳۰*تم تعدیل المتوـسط المرجح لعدد األـسھم العادیة المـستخدم كمقام عند احتـساب ربحیة الـسھم األـساـسیة والمخفـضة لـــــ  
 م على حساب إصدار أسھم المنحة.۲۰۲۰

 
م حیث ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰م و ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰إن ربحیة السھم المخفضة تساوي ربحیة السھم األساسیة للفترتین المنتھیتین في 

 سھم.للال توجد أدوات ذات ربحیة منخفضة 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۲ 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ۱۳
 

لدیھم سیطرة أو تأثیر ھام، وموظفي اإلدارة العلیا والشركات الشقیقة تتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المساھمین الذین  
التي یكون للمساھمین سیطرة أو تأثیر ھام علیھا. یتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تمت الموافقة علیھا من 

ل السیاق االعتیادي لألعمال. تم استبعاد  قبل مجلس إدارة المجموعة. تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضھا خال
الموحدة   المالیة األولیة  القوائم  إعداد  التابعة عند  الشركات  بین  لھا وكذلك  التابعة  الشركة والشركات  بین  المعامالت واألرصدة 

 المختصرة.
 

 وفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى: 
 

 
 طبیعة المعاملة العالقة اسم الطرف ذو العالقة 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 سبتمبر  ۳۰ 
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
      

 شركة زمیلة شركة الحیاة العقاریة
مصروفات مدفوعة  

 ۹٬٥۸۲٬٤۲۸  ۹٬۹٦۹٬٥۳٤ بالنیابة عن شركة زمیلة

 شركة زمیلة شركة ماسات العقاریة 
مصروفات مدفوعة  

 -  ۱۷٤٬۰۹٤ بالنیابة عن شركة زمیلة 
      

 طرف آخر ذو عالقة  شركة محمد الراجحي 
مصروفات مدفوعة نیابة 

 -  ۱٬٦٥٥٬۲۰٥ عن طرف ذو عالقة 

 شركة االمتیاز العربیة 
ذات صلة بعضو  

 ۱٬۳۰۱٬٥۰۰  ۱٬٥۷٤٬٥۰۰ إیرادات اإلیجار  مجلس اإلدارة
      

شركة العالمیة للرعایة  
 الصحیة  

ذات صلة بعضو  
 ۲٬۱۲٦٬۷٦٦  ٥۱٥٬۰۰۰ إیرادات اإلیجار  مجلس اإلدارة

      
صیدلیات شركة الجمال  

 الرابعة 
ذات صلة بعضو  

 -  ۳۸٥٬۰۰۰ إیرادات اإلیجار مجلس اإلدارة
      

 -  ٤٬٥۲٦٬٤٦۳ رواتب ومنافع أخرى طرف آخر ذو عالقة   اإلدارة العلیا وآخرین 
      

مدیر صندوق الشركة  األھلي كابیتال 
 ۲۳٬٤٥۸٬۸۸۱  ۱٤٬۲٤۲٬۲۹۰ خدمات التشغیل  التابعة 

 

 وفیما یلي تفاصیل األرصدة مع األطراف ذات العالقة: 

 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱

  (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
م  ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    المستحق من أطراف ذات عالقة

 ۱٬٦٦۸٬۹۷۲  ۱٬۱٤۳٬۳٦۸ العقاریةشركة الحیاة 
 -  ۱۷٤٬۰۹٤ شركة ماسات العقاریة 

 ۱۳٬۱۷۷٬٦۱۳  - شركة أصالة القابضة 
 ۱٬۳۱۷٬٤٦۲  ۱٤٬۸٤٦٬٥۸٥ 

    المستحق ألطراف ذات عالقة
 ٤۰٬۸۲۱  ۱٬٦۹٦٬۰۲۷ شركة محمد الراجحي  

 ۱٦٬۳٥٥٬٦۸۱  ۱٤٬۲٤۲٬۲۹۰ األھلي كابیتال  
 ۱٥٬۹۳۸٬۳۱۷  ۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲ 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 األولیة الموحدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۳ 

  التقاریر القطاعیة  ۱٤
  تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي: 

 . مثل مراكز التسوق وایضاً تشغیل مركز التسوقیتضمن ایجار وحدات تجاریة من العقارات االستثماریة قطاع التجزئة والتشغیل:  -
 (فندق األندلس مول). یتضمن المنشأت الخدمیة للضیافةقطاع الضیافة:  -
   االستثماریة (برج سالمة و كیوبیك بالزا). تجاریة من العقاراتیشمل تأجیر وحدات قطاع المكاتب:  -

 
قطاع التجزئة  

 اإلجمالي أخرى  قطاع المكاتب  قطاع الضیافة والتشغیل 
      م (غیر مراجعة)۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 ۱٥۸٬۳٤٤٬٤٥۸ - ۳٤٬۲٦۹٬۸٦۲ ۷٬٦٦٥٬٥۸۲ ۱۱٦٬٤۰۹٬۰۱٤ إیرادات 
 ) ٥۱٬۷۸٤٬۰٦۳( - ) ۷٬۲٤۱٬٥۱٤( ) ۱۲٬۱۱۷٬۲۳٤( ) ۳۲٬٤۲٥٬۳۱٥( تكلفة اإلیرادات

 ۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥ ۲۲٬۲۲۹٬۹۲٥ - - - الحصة في ربح شركات زمیلة
 ) ٥۱٬۸۳۹٬٥٤۲( ) ۱۸٬۱۹۷٬۹۸۹( ) ۱۰٬٦۰۷٬۷٥۱( - ) ۲۳٬۰۳۳٬۸۰۲( مصروفات

 ۱٬۲٦۸٬٦۲۲ ۱٬۲٦۸٬٦۲۲ - - - إیرادات أخرى 
 ۷۸٬۲۱۹٬٤۰۰ ٥٬۳۰۰٬٥٥۸ ۱٦٬٤۲۰٬٥۹۷ ) ٤٬٤٥۱٬٦٥۲( ٦۰٬۹٤۹٬۸۹۷ الربح قبل الزكاة

      م (غیر مراجعة)۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في 
 ۲٬۰٤٥٬۱۱۹٬۲۷۲ ٦۹٤٬۲۲۹٬٤٦۷ ٤۹٥٬۰۰۳٬۸٤٥ ۱۲٥٬۷۱۰٬۳٦۳ ۷۳۰٬۱۷٥٬٥۹۷ إجمالي الموجودات
   ۷۹۷٬٤۹۸٬۸۸٥ ۲۹٬۲۱۲٬٦٦۷ ٥۱٥٬۷۹۳٬۷۷٥ - ۲٥۲٬٤۹۲٬٤٤۳ إجمالي المطلوبات 

   م (غیر مراجعة)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 
 

  
 ۱۱۰٬۳۷۳٬۳٤۱ - ۲۰٬۱۷۰٬٦۲٥ ۷٬٤۱٥٬٤۱۹ ۸۲٬۷۸۷٬۲۹۷ إیرادات 

 ) ٥۱٬۷۹۹٬٦٦۰( - )٥٬٤۳۲٬۳۱۸( ) ۱٥٬۱٥٤٬٥۱۰( ) ۳۱٬۲۱۲٬۸۳۲( تكلفة اإلیرادات
 ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰ ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰ - - - الحصة في ربح شركات زمیلة

 ) ٤۳٬۰٤٥٬۹۰۹( ) ۲٥٬٥۰۰٬٤۱٤( )۹٬۱۳٤٬٤٤٥( - )۸٬٤۱۱٬۰٥۰( مصروفات
 ) ۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰( - - ) ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰( )٤٬٥۰۰٬۰۰۰( خسائر االنخفاض في القیمة  

 ٥۷۱٬٦۳۳ ٥۷۱٬٦۳۳ - - - إیرادات أخرى 
 ۱۲٬٥۳٦٬۰٥٥ )٦٬۹۹۲٬۱۳۱( ٥٬٦۰۳٬۸٦۲ ) ۲٤٬۷۳۹٬۰۹۱( ۳۸٬٦٦۳٬٤۱٥ الربح قبل الزكاة

      مراجعة  -م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱٬۹۸۰٬۳۲۱٬۱۳۲ ٦۱۸٬۷۰۸٬٦۷۰ ٥۰۱٬٦٤۳٬٤٥۰ ۱۳۱٬۲۸٥٬۱۲۲ ۷۲۸٬٦۸۳٬۸۹۰ إجمالي الموجودات
   ۷٤٤٬۲۰٤٬۸۸۳ ۲۳٬۲۱۸٬٥۲۸ ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱ - ۲۰٥٬۹۹۱٬٦۰٤ إجمالي المطلوبات



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 األولیة الموحدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱٤ 

 
 تحدید القیم العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر  ۱٥

  
ــیتم   اســـتالمھا مقابل بیع أصـــل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضـــمن معاملة منتظمة بین القیمة العادلة ھي القیمة التي سـ

المـشاركین في السوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف السوق السائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید السعر أو تقدیره بشكل مباشر  
 باستخدام أسلوب تقییم آخر.

 
ســواء تم قیاســھا بالقیمة العادلة أو تم اإلفصــاح عن قیمھا العادلة في القوائم المالیة  یتم تصــنیف جمیع الموجودات والمطلوبات  

وفقاً لمسـتویات التسـلسـل الھرمي لقیاسـات القیمة العادلة كما ھو موضـح أدناه، إلى أدنى مسـتوى لقیاس المدخالت الذي یعتبر  
 ھاًما لقیاس القیمة العادلة ككل.

 
 ولة والمعلنة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. أسعار السوق المتدا :۱المستوى 
المدخالت التي یمكن مالحظتھا أو تتبعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ألصل أو التزام بخالف األسعار المعلنة  :  ۲المستوى  

 .۱المذكورة في المستوى 
 ألصل أو التزام. المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أو تتبعھا : ۳المستوى 

 
اتھا وعملیاتھا إلدارة ھذه  یاـس تخدام األدوات المالیة. یوضـح ما یلي أھداف المجموعة وـس تتعرض المجموعة لمخاطر نتیجة اـس

 المخاطر والطرق المستخدمة لقیاسھا باإلضافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم المالیة المرفقة.
 

یرات جوھریة قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالیة من خالل أھدافھا وســـیاســـاتھا وعملیاتھا إلدارة لم تكن ھناك تغ
 ھذه المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في الفترات السابقة ما لم یذكر خالف ذلك.

  
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

 تعتبر إدارة المجموعة أن القیمة العادلة ألدواتھا المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب طبیعة األدوات المالیة.   -
 
  خالل فترة التقریر. ۳أو  ۲أو  ۱ال توجد تحویالت بین المستوى   -

 
 توزیعات األرباح  ۱٦

 
لایر    ۰٫٥۰لایر سعودي (  ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰توزیع مبلغ  م  ۲۰۲۱یونیو    ۱قرر المساھمون باجتماع الجمعیة العامة العادیة بتاریخ  

 م.۲۰۲۱یونیو  ۷سعودي لكل سھم) كأرباح والتي تم دفعھا في 
 

 األحداث الالحقة ۱۷
 

لتاریخ   االدار  ۷في  ،  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰الحقاً  قرر مجلس  بقیمة  اكتوبر  ارباح   لایر سعودي   ۲۳٬۳۳۳٬۳۳۳ة على توزیع 
 .م ۲۰۲۱اكتوبر  ۲٤ھللة لكل سھم) والتي تم دفعھا في  ۰٫۲٥( للعام كأرباح عن فترة النصف االول

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة    ۱۸

 
اإلدارة   بواسطة مجلس  المختصرة لإلصدار  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  اعتماد ھذه  األول    ۲۹بتاریخ  تم  ھـ  ۱٤٤۳ربیع 

  م).۲۰۲۱نوفمبر  ٤(الموافق 


	APC- FS Q3-2021 Arabic
	APC Word Arabic - Q3.2021
	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

	y211101 APC ENGLISH review report 30 September 2021(001)_ara

	APC Word Arabic - Q3.2021
	APC- FS Q3-2021 Arabic
	APC Word Arabic - Q3.2021
	1 معلومات حول الشركة
	2 أسس الإعداد
	3 أسس توحيد القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة
	3 أسس توحيد القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة (يتبع)
	4 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
	4      المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات (يتبع)





